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F. Y. B.Sc. મા વેશાથ ઓ માટે ની માિહતી-૨૦૨૦

ઓનલાઈન એડિમશન
ર

ર

યા ચાટ

ેશન

ેશન ફી . ૨૦ ભરવી

એડમીશન ફોમ ભરવું

શું તમારા મે રટ મા સ
હા/ Yes

૬૦% કે તેથી વધુ છે ?

ના/No
મે રટ ની રાહ જુ ઓ

ડો યુમે ટ અપલોડ કરો,
ઓનલાઇન વેરી ફકેશન થાય તેની
રાહ જુ વો

જો તમા નામ મેરીટ લી ટ માં હોય
તો ડો યુમે ટ અપલોડ કરો,
ઓનલાઇન વેરી ફકેશન થાય તેની રાહ
જુ વો

ઇ-મેઇલ પર મળેલી લક પર
એડિમશન ફી ભરો

ઇ-મેઇલ પર મળેલી લક પર
એડિમશન ફી ભરો

કોલેજ પર બોલવામાં આવે યારે
જ રી ડો યુમે ટ સાથે ફોમ જમા
કરવુ

કોલેજ પર બોલવામા આવે યારે
જ રી ડો યુમે ટ સાથે ફોમ જમા
કરવુ

શ
ે ન મોબાઇલ, email તથા આધાર નંબર થી થશે.

ન ધ: ર

થમ સ એડિમશન ફી
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ભાઇઓ
. ૯૭૫

બહેનો
. ૩૭૫

અગ યનું સમય પ ક
િવગત

તારીખ થી

તારીખ સુધી

૦૮/૦૬/૨૦૨૦

૨૮/૦૬/૨૦૨૦

૬૦% કે તેથી વધારે મેરીટ પસ ટેજ ધરાવતા ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન ૦૮/૦૬/૨૦૨૦
ડો યુમે ટ અપલોડ કરવાની તારીખ.

૨૮/૦૬/૨૦૨૦

૬૦% કે તેથી વધારે મેરીટ પસ ટેજ ધરાવતા ઉમેદવારોએ ડો યુમે ટ ૦૮/૦૬/૨૦૨૦
વેરીફાઇ થઇ ગયા પછી ઓનલાઇન એડિમશન ફી ભરવાની તારીખ.

૨૯/૦૬/૨૦૨૦

ઓનલાઈન ફોમ ભરવાની તારીખ

થમ મેરીટ િસ

થવાની અને મેરીટ મા નામ હોય તે ઉમેદવારે ડો યુમે ટ ૦૨/૦૭/૨૦૨૦
અપલોડ કરવાની તારીખ.

૦૫/૦૭/૨૦૨૦

થમ મેરીટમાં નામ હોય તે ઉમેદવારે ડો યુમે ટ વેરીફાઇ થઇ ગયા પછી ૦૨/૦૭/૨૦૨૦
ઓનલાઇન એડિમશન ફી ભરવાની તારીખ.

૦૬/૦૭/૨૦૨૦

થવાની અને મેરીટ મા નામ હોય તે ઉમેદવારે ૦૯/૦૭/૨૦૨૦
ડો યુમે ટ અપલોડ કરવાની તારીખ.

૧૨/૦૭/૨૦૨૦

િ તીય

મેરીટમાં નામ હોય તે ઉમેદવારે ડો યુમે ટ વેરીફાઇ થઇ ગયા પછી ૦૯/૦૭/૨૦૨૦
ઓનલાઇન એડિમશન ફી ભરવાની તારીખ.

૧૩/૦૭/૨૦૨૦

તૃતીય મેરીટ િસ

થવાની અને મેરીટ મા નામ હોય તે ઉમેદવારે ડો યુમે ટ ૧૬/૦૭/૨૦૨૦
અપલોડ કરવાની તારીખ.

૧૯/૦૭/૨૦૨૦

તૃતીય મેરીટમાં નામ હોય તે ઉમેદવારે ડો યુમે ટ વેરીફાઇ થઇ ગયા પછી ૧૬/૦૭/૨૦૨૦
ઓનલાઇન એડિમશન ફી ભરવાની તારીખ.

૨૦/૦૭/૨૦૨૦

િ તીય

મેરીટ

િસ

કોલેજમાં શૈ િણક કાય શ થવાની તારીખ

૦૧/૦૮/૨૦૨૦

ન ધ:
1.

થમ સ એડિમશન ફી: . ૯૭૫ ભાઇઓ માટે, . ૩૭૫ બહેનો માટે

2. જે

વેશાથ ફી ભરવા માટેની સમય મયાદામાં ફી નિહ ભારે તેનું એડમીશન રદ ગણાશે તેની જ યાએ તે પછીના ઉમેદવાર
ને વેશ આપી દેવામાં આવશે.
3. તૃતીય મે રટ લી ટ બાદ જો ખાલી જ યા રહેશે તો વધારે મે રટ લી ટ િસ ધ કરવામાં આવશે. જે ના માટે કોલેજ
વેબસાઇટ જોવાનુ રાખો.
4. અિનવાય સંજોગોમાં તારીખમાં ફેરફાર કરવામાં આવશે. આથી, કોલેજની વેબસાઇટ હંમેશા જોવાનું રાખશો.

હે પલાઇન નંબર: 8866436011, 8866436012
(સમય: સોમ થી શુ 11:00 am થી 05:00 pm, શિનવાર 11:00 am થી 02:00 pm)
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ઓનલાઇન એડિમશન
૧. થમ તબ કો: (ર

શ
ે ન

યા

યા)

વેશાથ એ પોતાનાં અથવા વાલીના કાયમી મોબાઈલ નંબર તથા વેશાથ ના પોતાના જ E-mail id અને આધાર નંબર થી


ર

ેશન કરવાનું રહેશ.ે (ફોમ, એિ મશન ફી ભરવા માટેની લક તથા ફી રીસી ટ વેશાથ ને ર

ટડ E-mail માં મોકલવામાં

આવશે જે થી તે વેશાથ નું પોતાનું જ હોવું ફર યાત છે , સાયબરકાફે નું E-mail મા ય ગણાશે નિહ. )


ઉપરો ત માિહતી submit કયા બાદ E-mail માં આવેલ OTP દાખલ કરી ર

ેશન ફી . ૨૦ ઓનલાઈન ભરવાની રહેશ.ે

૨. બીજો તબ કો: ( એડમીશન ફોમ ભરવું )



એડમીશન ફોમ ભરતા પહેલા માિહતી પુિ તકા અવ ય વાંચવી
ફોમ ભરતી વખતે સાચી માિહતી ભરાય તેની કાળ રાખવી



ફોમ ભરી સબિમટ કયા બાદ રિજ ટર E-mail id પર મળેલ ફોમમાં ભરેલી િવગત ની ખરાઇ કરી લેવી. જો કોઇ ભુલ જણાય
તો વેબસાઇટ પર ફોમ edit પર જઇ, ભુલ સુધારી લેવી.

૩ . ીજો તબ કો: ( ડો યુમે ટ ‘upload’ અને ડો યુમે ટ વેરીફીકેશન )


જે વેશાથ નું મે રટ ગુણ ૬૦% કે તેથી વધુ થશે તેઓને સીધું જ એડિમશન મળવા પા થશે.



જે વેશાથ નું મે રટ ગુણ ૬૦% થી ઓછુ ં થશે તેઓ માટે મે રટ િલ ટ િસ ધ કરવામાં આવશે.



જે

વેશાથ સીધું જ એડિમશન મળવા પા થતુ હોય અથવા મે રટ િલ ટમા નામ આ યા બાદ કોલેજ વેબસાઇટ પર નીચે

દશાવેલ scan કરેલા ડો યુમે ટ વેરી ફકેશન માટે upload કરવાના રહેશ.ે
1.

*ફોટો:

(ફોમ માં upload કરવાનો થતો વેશાથ નો ફોટો માકશીટ માં આવવાનો હોય white background વાળો

યો ય સાઈઝ kb 50Max નો હોવો ફર યાત છે .)
2.

*ધોરણ

3.

*LC

4.

*જો

વેશાથ SEBC કેટેગરીમા આવતો હોય તો નોન

5.

*જો

વેશાથ SC/ST કેટેગરીમા આવતો હોય તો

6.

*જો

વેશાથ EWS કેટેગરીમા આવતો હોય તો EWS નુ સટ ફકેટ.

૧૨ ની મા શ ટ.

(શાળા છો યા અંગન
ે ુ માણપ ).
િમલેયર સટ ફકેટ.

તી નો દાખલો.

7. Trial Certificate: યાસ માણપ .
8. આધાર કાડ.
૪. ચોથો તબ કો: ( એડમીશન ફી ભરવી )


ડો યુમે ટ વેરી ફકેશન થયા બાદ email પર મળેલી લક પર જઇ આપેલ સમય મયાદામાં ઓનલાઇન એડિમશન ફી ભરી શકાશે.



એડિમશન ફી ભરાઇ ગયા બાદ િવ ાથ એ વેશ ફોમમાં દશાવેલ િનયમો મુજબ નીચે દશાવેલ જ રી ડો યુમ સ વ માિણત
કરીને મ

માણે ગોઠવીને (બે નકલમાં) કોલેજમાં જમા કરાવવાના રહેશે અને તેની સાથે ધોરણ ૧૨ ની અસલ માકશીટ

એનરોલમ ટ માટે જમા કરાવાના રહેશ,ે જે ના માટેની તારીખ સરકાર ી ના આદેશ અનુસાર કોલેજ વેબસાઇટ પર મુકવામા
આવશે.

િવ ાથ એ ફોમ જમા કરાવતી વખતે કોલેજ લઈ જવાના પ કોની યાદી :
1. ડાઉનલોડ કરેલ એડમીશન ફોમ સાથે નીચે દશવેલા પ કો ની વ માિણત નકલ જોડીને
(i)

ધોરણ ૧૨ ની મા શ ટ ની નકલ.

(ii)

શાળા છો યા અંગે નુ માણપ / LC ની નકલ
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(iii)

ાયલ સટ ફકેટ ની નકલ

(iv)

આધારકાડ ની નકલ

(v)

અનામત કેટેગરી અથવા અ ય કોઈપણ કેટેગરીનો લાભ લીધેલા ઉમે દારોએ જે તે કેટેગરીના માણપ ો ની નકલ સાથે
લાવવાની રહશે અ યથા તેમને અનામત/કેટેગરીનો લાભ મળી શકશે નહી.

(vi)

SEBC કેટેગરીના ઉમેદવારોએ ૨૦૨૦-૨૧ માટે મા ય હોય તેવું અથવા ૩૧-૦૩-૨૦૨૦ પછીનું નોન

મીલેયર

સટ ફકેટ રજૂ કરવાનુ રહશે. અ યથા તેમને SEBC કેટેગરીનો લાભ મળી શકશે નહી અને લીઘેલો વેશ ૨દ થશે.
2. ડાઉનલોડ કરેલ એનરોલમે ટ ફોમ સાથે નીચે દશવેલા પ કો ની વ માિણત નકલ જોડી ને
(i)

ધોરણ ૧૨ ની મા શ ટ ની નકલ.

(ii)

શાળા છો યા અંગે નુ માણપ / LC ની નકલ

(iii)

ાયલ સટ ફકેટ ની નકલ

(iv)

આધારકાડ ની નકલ

(v)

અનામત કેટેગરી અથવા અ ય કોઈપણ કેટેગરીનો લાભ લીધેલા ઉમે દારોએ જે તે કેટેગરીના માણપ ો ની નકલ સાથે
લાવવાની રહશે અ યથા તેમને અનામત/કેટેગરીનો લાભ મળી શકશે નહી.

(vi)

SEBC કેટેગરીના ઉમેદવારોએ ૨૦૨૦-૨૧ માટે મા ય હોય તેવું અથવા ૩૧-૦૩-૨૦૨૦ પછીનું નોન

મીલેયર

સટ ફકેટ રજૂ કરવાનુ રહશે. અ યથા તેમને SEBC કેટેગરીનો લાભ મળી શકશે નહી અને લીઘેલો વેશ ૨દ થશે.
3. ડાઉનલોડ કરેલ એડિમશન ફી રીિશ ટ.
ન ધ:
૧. કોલેજ પર ફોમ જમા કરતી વખતે ફોમ સાથે જોડેલ તમામ પ કો ના ઓરી નલ માણપ ો પણ સાથે રાખવાના રહેશ.ે
૨. જો કોઈ વેશાથ એ અ યાસમાં િવરામ લીધેલ હોય તો તેને અ યાસમાં તૂટ અંગેનું સોગંધનામું રજુ કરવાનું રહેશ.ે
હે પલાઇન નંબર: 8866436011, 8866436012
(સમય: સોમ થી શુ 11:00 am થી 05:00 pm, શિનવાર 11:00 am થી 02:00 pm)
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વેશાથ ઓ માટેની સુચના:
1. એડિમશન સંપૂણ પણે મે રટ પર આધા રત છે . મે રટની ગણતરી માટે ધોરણ ૧૨ ના મુ ય િવષયો: ભૌિતકશા
ગિણતશા

, રસાયણશા

,

/ વિવ ાન ના િથયરીના મા સ જ યાને લેવામાં આવશે.

2. જે િવ ાથ નું મે રટ ૬૦% કે તેથી વધુ થશે તેઓને સીધું જ એડિમશન મળી શકશે અને તેઓ તરત જ ઓનલાઇન એડિમશન ફી
સમય મયાદામાં ભરી શ શે.
3. જે િવ ાથ નું મે રટ ૬૦% થી ઓછુ ં થશે તેઓ માટે મે રટ િલ ટ િસ ધ કરવામાં આવશે અને તેના િનયત સમય મયાદામાં
ઓનલાઇન એડિમશન ફી ભરી શ શે.
4. ગુજરાત બોડ િસવાયના

વેશાથ એ સૌરા યુિનવસ ટી નું Provisional Eligibility Certificate (PEC) રજુ કરવાનું

રહેશ.ે
5. વેબસાઇટ પરના એડિમશન

યા નોટીસમાં મે રટ િલ ટ અને ફી ભરવાની તારીખનું સમયપ ક મુકવામાં આવેલ છે . જુ ઓ

ઉપરો ત કો ક. (અગ યનું સમય પ ક)
6. એડિમશન ફી વેબસાઇટ પર દશાવેલ તારીખ સુધીમાં ઓનલાઇન જ ભરી શકાશે. યારબાદ કોઇપણ સંજોગોમાં એડિમશન માટે
હક દાવો મા ય ગણવામાં આવશે નિહ.
7. એડિમશન ફી ભરાઇ ગયા બાદ િવ ાથ એ વેશ ફોમમાં દશાવેલ િનયમો મુજબ જ રી ડો યુમ સ વ માિણત કરીને મ માણે
ગોઠવીને (બે નકલમાં) કોલેજમાં ચકાસણીના હેતુથી જમા કરાવવાના રહેશે અને તેની સાથે ધોરણ ૧૨ ની અસલ માકશીટ
એનરોલમ ટ માટે જમા કરાવાના રહેશ.ે અ યથા એડિમશન ફી ભરાઇ ગયા બાદ પણ એડિમશન ક ફમ ગણાશે નિહ.
8. ચકાસણી દર યાન ફોમ કે જ રી ડો યુમ સ અધુરા જણાશે કે તેમાં ખોટી માિહતી દશાવેલ હશે તો તેમનું એડિમશન રદબાતલ
ગણાશે.
9. સરકારી િનયમ અનુસાર કોઇપણ સંજોગો માં ભરાયેલ ફી પરત કરવામાં આવશે નિહ.
10. કોલેજમાં નીચે મુજબ િવષય જુ થ ઉપલ ધ છે , તે પૈકી લાગુ પડતા જુ થની પસંદગી કરવાની રહેશ.ે પસંદગી કયા બાદ તેમાં
કોઇપણ ફેરફાર થઇ શકશે નિહ.

For A group

For B group

Physics, Chemistry, Mathematics (PCM)

Chemistry, Botany, Zoology (CBZ)

Chemistry, Mathematics, Statistics (CMS)

Physics, Chemistry, Zoology (PCZ)

Physics, Mathematics, Statistics (PMS)

Physics, Chemistry, Botany (PCB)

Physics, Chemistry, Statistics (PCS)

ન ધ: AB group ના િવ ાથ એ ઉપરો ત સાત િવષય ુપમાંથી કોઇ એક પસંદ કરવાનું રહેશે.
ખાસન ધ: માકશીટમાં કુલ ગુણ અને શ દોમાં લખેલા માકસ અલગ-અલગ હોય તો શ દોમાં લખેલા માકસ જ લખવા.
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વેશના િનયમો
1. અનામત જૂ થોની વેશ અંગે ની ટકાવારીનું ધોરણ સરકાર ીના િનયમો મુજબ આ માણે છે
અનામત જૂ થ

અનામત વેશ અંગેની ટકાવારી

SC

7%

ST

15%

SEBC

27%

EWS

10%

(આ થક રીતે નબળા વગ માટે)

PH/DIVYANG

3% (દરેક અનામત જુ થમાં)

(િવકલાંગ ધારા મુજબ)

2. અનામતના તમામ િનયમો વેશ

િવગત

હેરાતના દવસે અમલમાં હશે તે જ લાગુ પડશે.

3. મે રટની ગણતરી માટે ધોરણ ૧૨ ના મુ ય િવષયો: ભૌિતકશા

, રસાયણશા

, ગિણતશા

/ વિવ ાન ના િથયરીના મા સ

જ યાને લેવામાં આવશે.
4. વષ-૨૦૨૦ પહેલા પાસ થયેલા િવ ાથ ના વષ દીઠ ૫ (પાંચ) મા સ ઓછા કરીને મે રટ ગણવામાં આવશે.
5. ગુજરાત બોડ િસવયના વેશાથ ઓએ સૌરા યુિનવ સટીનું ોિવઝનલ એિલિજિબલીટી સટ ફકેટ રજૂ કરવાનું રહેશ.ે
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